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تاریخ پذیرش نهایی مقاله5992/5/62 :

چکیده

این پژوهش با هدف بررسي رابطه سرمایه فرهنگي با مشاركت سياسي دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تبریز در سال  3131انجام پذیرفت.
جمعيت آماری این تحقيق  34581نفر ميباشد و برای تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده
شده است ،كه نمونه به دست آمده از این فرمول  173نفر ميباشد .روش تحقيق مورد استفاده پيمایشي
است و از طریق پرسشنامه دادهها جمعآوری شده است .برای برآورد پایایي ابزار اندازهگيری از فرمول
آلفایكرونباخ استفاده شده است .روش آماری دراین پژوهش شامل همبستگي پيرسون ،آزمون  tو آزمون
 Fاست كه از برآوردهای نرمافزار  spss 20استفاده شده است.
نتایج تحقيق نشان ميدهد بين متغير ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان مشاركت سياسي با سطح
معنيداری ( )1/113و ميزان آگاهي سياسي با سطح معنيداری ( ،)1/113ميزان مشاركت در تجمعات
سياسي دانشجویان با سطح معنيداری ( )1/113و ميزان سياسي بودن گروه مرجع (دوستان) دانشجویان
سطح معنيداری ( )1/111و ميزان مشاركت در انتخابات ( )1/113و سطح عضویت در انجمنها و احزاب
سياسي سطح معنيداری ( )1/113رابطه معنيداری وجود دارد ،اما بين سرمایه فرهنگي و احراز مناصب
سياسي باسطح معنيداری ( )1/84رابطه معنيداری وجود ندارد .بين متغير زمينهای سن و ميزان مشاركت
سياسي دانشجویان با سطح معنيداری ( )1/471رابطه وجود ندارد ،همچنين بين ميزان مشاركت سياسي
در سطوح مختلف تحصيلي ( )1/884و جنسيت ( )1/783تفاوت معنيداری وجود ندارد .اما بين وضعيت
 .5دانشآموخته كارشناسي ارشد جامعهشناسي ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز -ايران.
E- mail: rasolhamidi55@yahoo.com

 .6استاديار گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه پيام نور -صندوق پستي  ،599919291تهران -ايران (نويسنده مسئول).
E- mail: rad_291@yahoo.com

تاهل با سطح معنيداری ( )1/113تفاوت معنيداری وجود دارد .در پایان ميزان مشاركت سياسي دانشجویان
دانشگاه آزاد تبریز با سطح معنيداری ( )1/113بيشتر از حد متوسط ميباشد و ميزان سرمایه فرهنگي
دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز با سطح معنيداری ( ،)1/347در حد متوسط ميباشد.
واژگان کلیدی :سرمایه فرهنگي ،مشاركت سياسي ،آگاهي سياسي ،انتخابات ،مناصب سياسي و احزاب
سياسي.
مقدمه

از زمان پيدایش نخستين جامعه شورایي سومریكه درآن اداره امور اجتماعي از سوی شورای معمرین
«مجمع شهر» انجام گرفت ،تا پيدایش نظام مردمساالری آتن ،كه بنياد آن بر اصلي قرار گرفت كه پریکلس
آن را «گفتگوی صحيح» ناميد .یعني گفتگوی آزاد و بيقيد و شرط و همچنين تا تحقق نظامهای
دموكراسي جدید و چگونگي مشاركت سياسي مردم همواره دغدغه ذهني اندیشمندان و دولتمردان
سياسي بوده است .چگونگي مشاركت مردم در نظامهای مردمساالر ازطرفي و محدود كردن آن درنظام-
های خودكامه و از طرف دیگر بستری را فراهم آورده است كه اندیشمندان از زوایای مختلف به طرح
موضوع بپردازند.
در نظامهای غربي با پيدایش انقالبات اجتماعي ،مشروعيت بروكراتيک ،جایگزین مشروعيت سنتي
گردید .آنچه امروز تحت عنوان دستاوردهای دموكراسي ميشناسيم حاصل تحوالتي درازمدت است ،كه
از دید خود آنان نه نظامي مطلوب ممکن را فراهم آورده است(اطاعت)77 :3174 ،
به نظر ميرسد درجهان معاصر توجه زیادی به مشاركت سياسي ميشود .تعداد زیادی مطالعات نظری
و كيفي در رابطه با مشاركت سياسي و دموكراسي وجود دارد كه قدمت آن حداقل به رساله دوتوكویل
درباره دموكراسي در آمریکا ،بر ميگردد .در طول چند دهه گذشته حجم قابل توجهي از دانش تجربي نيز
در مورد مشاركت سياسي پدید آمده است .البته به نظر ميرسد ،سهم عمده تحقيقات تجربي در مورد
مشاركت سياسي به سيدني ،وربا و همکاران او بر ميگردد(امام جمعهزاده و مرندی).
مشاركت سياسي آن هم به صورت آگاهانه و فعاالنه سرمایه گرانبهایي است كه ضامن بقا و عامل
مصونيت هر نظام حکومتي به شمار ميآید .اكثر نظریهها بر همبستگي مثبت بين مشاركت افراد در
تصميمگيریها و باال رفتن كيفيت و كارآیي تاكيد ميورزند .امروزه مشاركت سياسي به عنوان مهمترین
شاخص توسعه سياسي ملّتها به امری گریزناپذیر تبدیل شده است .این امر در كشورهای جهان سوم كه
گذار از سنت به مدرنيته را تجربه ميكنند ،به شکلي حساستر خود را نشان ميدهد .دولتها نيز ناچارند
برایكسب مشروعيت به مشاركت سياسي تن در دهند .ازطرف دیگر ميزان باالی مشاركت سياسي مردم
در زمينه تصميمات و خط مشيهای سياسي بر فرهنگ توسعه یافته و توسعه یافتگي فرهنگ سياسي آن

جامعه داللت دارد .از منظر دیني ،مشاركت سياسي فعّال و حسّاسيت نسبت به سرنوشت خود و جامعه ،نه
تنها یک حق ،بلکه یک تکليف حتمي و ضروری و ارزشي مطلوب برای دانشجویان و عموم جامعه است.
از این رو بررسي نقش ،جایگاه و كاركردهای دانشجویان در نظام سياسي و ضرورت بهرهمندی جامعه از
توانمندیهای دانشجویان در اداره امور ميتواند یکي از شرایط اجتنابناپذیر توسعه سياسي و اجتماعي
باشد(غفاری هشجين؛ بيگينيا و تصميم قطعي.)3143 ،
فرهنگ به عنوان سرمایه معنوی مادی و متراكم شده جوامع و اصليترین عامل حفظ و تقویت
هویت ملي دیني و تاریخي مردم یک كشور و جامعه شناخته ميشود ،با این نگاه فرهنگ را از حيث
ویژگيها و كاركردهای آن در دو سطح ميتوان مورد تجزیه و تحليل قرار داد كه از آن به عنوان ساحت
معنوی (بعد اساسي) و ساحت مادی (بعد مشهود یا متبلور) فرهنگ یاد ميشود .سطح بنيادین یا اساسي
فرهنگ شامل ارزشها ،هنجارها ،رفتارها ،بایدها و نبایدها ،اعتقادات و نگرشها است و سطح مشهود آن
به كاالها ،محصوالت ،خدمات و ابزارهای فرهنگي نظير كتاب ،مطبوعات ،هنر ،سينما ،زبان ،آداب و
رسوم ،سنن ،رفتارها ،اطالعرساني ،تبليغ و مواردی از این قبيل باز ميگردد.
اگر چه مفهوم فرهنگ سابقه بسيار طوالني دارد ،اما سرمایه فرهنگي مفهوم جدیدی است كه بررسي
و شناخت ابعاد مختلف آن قدمت زیادی ندارد .استفاده كاربردی وسيع از مفهوم سرمایه فرهنگي در نيمه
دوم قرن بيستم در حوزه جامعهشناسي غرب معمول گشت و به معني قدرت شناخت و قابليت استفاده از
كاالهای فرهنگي در هر فرد است .به رغم تازه بودن مفهوم سرمایه فرهنگي ،این مفهوم جایگاه ویژهای
نزد پژوهشگران علوماجتماعي پيدا كرده است .درنظریه سرمایه فرهنگي بوردیو ،مالکيت سرمایه فرهنگي
به فرد اجازه ميدهد در حوزه توليد فرهنگي اعمال كنترل نماید .با وجود این سرمایه فرهنگي نميتواند
آن را به دیگران منتقل كند و باید در فرایند توليد آن را مورد استفاده قرار دهد.
مبانی نظری

سرمایه به منابع یا قابليتهای در اختيار فرد یا موقعيتي اشاره دارد كه از نفوذ اجتماعي یا رواج برخوردار
باشد(سيدمن .)334 :3144 ،سرمایه هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصهای اجتماعي است كه در توانایي
فرد برای بهرهمندی از منافع خاصي كه در این صحنه حاصل ميگردد ،موثر واقع شود(استونز.)115 :3141 ،
پي یر بوردیو از سه گونه سرمایه فرهنگي سخن ميگوید:
نوع اول سرمایه شامل سرمایه فرهنگي متجسّم كه مشتمل بر هر دوگونه مکتسبات آگاهانه و ميراث-
بریهای منفعالنه یک شخص ميباشد .نوع دوم سرمایه شامل سرمایه فرهنگي عينيت یافته ،كه
سرمایههای فرهنگي است كه به صورت اعيان فيزیکي به تملک درآمده است ،مانند آثار هنری ،نوشتن و
مانند آنها اشاره دارد .نوع سوم سرمایه شامل سرمایه فرهنگي نهادینه شده است ،كه داللت به مدارک
آموزشي دارد ،كه شایستگيهای آكادميک برای دارندگانشان سودهای اقتصادی و نمادیني مانند درآمد
باال و اعتبار شغلي باال به همراه دارد.

مشاركت نوعى كنش آگاهانه و اختيارى جمعى براى نيل به اهداف و آمال مشخص است .در این بيان،
مشاركت كنشى است كه از رهگذر آن آحاد یک جامعه شرایط تحقق انتظارات خود را مهيا مىسازند و به
فعاليتهای نظام مستقر شکل ،درونمایه و جهتي خاص مىبخشند.
اشکال مشاركت سياسي عبارت است از :مشاركت عادی (شركت در انتخابات و رایدادن ،شركت در
احزاب سياسي و مبارزه سياسي) و مشاركت غيرعادی (شركت در جنبشهای اجتماعي ،فعاليت سياسي
رادیکال و انقالبي)(صبوری.)381 :3143 ،
به نظر هانتينگتون ،از ميان عوامل منزلتي ،ميزان تحصيالت فرد بيشترین تاثير را برمشاركت سياسي
دارد .عامل دوم ،مجاری سازماني ،یعني عضویت فرد در انواع گروهها و سازمانهای اجتماعي مانند اتحادیه-
های شغلي و صنفي ،گروههای مدافع ،عالیق خاص و غيره است كه احتمال مشاركت در فعاليت سياسي
و اجتماعي را بيشتر ميكند .همچنين بين گسترش فرصتهای تحرک اجتماعي فردی و مشاركت
سياسي در كوتاه مدت رابطه معکوس وجود دارد و چنان چه افرادی بتوانند با استفاده از باال بردن سطح
تحصيالت ،انتقال به شغل پر منزلتتر یا كسب درآمد بيشتر به اهداف مورد نظر خود كه همان بهبود
وضعيت اقتصادی و اجتماعي خود است ،دست یابند ،معموالً از مشاركت در سياست و فعاليت اجتماعي
صرفنظر مينمایند(ربيعي.)78-75 :3141 ،
درخانواده ،والدین ،ارزشها و نگرشهای سياسيشان را از طریق بحث و گفتگو درمنزل به فرزندان-
شان انتقال ميدهند و به این صورت عالقه یا بيعالقگي خود را نسبت به مسائل سياسي ابراز ميكنند.
مدرسه ،دوستان و همکالسيها و وسایل ارتباط جمعي نيز از طریق ارائه اطالعات و تفسير پيرامون
دنيای سياسي بر تفکر و رفتار سياسي افراد تاثير ميگذارند و فرد از نظر سياسي آنگونه مياندیشد كه از
نظر اجتماعي در آن به سر ميبرد(شافر .)883 :8113 ،با توجه به این كه تاكنون كمتر نظریه جامع و
كاملي برای بررسي رابطه سرمایه فرهنگي و مشاركت سياسي ارائه شده است و نظریات موجود هركدام
متغيرهای خاصي را عمده كرده و ابعادی از موضوع را تبيين نمودهاند و یک نظریه یا الگو به تنهایي
نميتواند تبيين جامعي ارائه دهد ،بنابراین نيازمند اتخاذ یک چارچوب نظری تركيبي برای فهم و تبيين
رابطه سرمایه فرهنگي و مشاركت سياسي هستيم .ازاین رو در اینجا از رهيافت تلفيقي نظریهها و چشم-
اندازهای مختلف فرهنگي و سياسي بهره گرفته شده است.
فرهنگ از طریق جامعهپذیری به عامالن انتقال ميیابد و توسط آنها دروني ميشود و این عامل
مهمي در انگيزش رفتار اجتماعي آنان و مشاركت سياسي به حساب ميآید .این كاركرد عمدتاً در خانواده
و در نظام آموزشي متمركز ميشود .هر چند رسانههای گروهي ،سندیکاها و احزاب سياسي نيز كاركرد و
نقش آموزشي دارند(توسلي.)851 :3133 ،

به نظر هانتينگتون ،ميزان تحصيالت فرد بيشترین تاثير را بر مشاركت سياسي دارد .عامل دوم
عضویت فرد در انواع گروهها و سازمانهای اجتماعي است(ربيعي.)78 :3141 ،
طبق رویکرد كنش متقابل نمادین ،خصوصيات اساسي كنش اجتماعي در «خود» افراد و ادراک آنها
از رفتار دیگران شکل ميگيرد .در چارچوب این رویکرد ،ميتوان از نظریات ميد و كولي بهره جست .به
نظر ميد« ،خود» هر كس ،حاصل وجه نظر جمع است و هيچ گونه شناسایي از خود ،بدون وجه نظر
دیگری و جز در منظر جمع نميتوان به دست آید(توسلي.)854 :3133 ،
كولي معتقد است كه كنشهای فرد در زندگي روزمره تحت تاثير گروههایي ميباشدكه به آنها تعلق
دارد و این وابستگي گروهي است كه نحوه واكنش فرد در قبال مسائل سياسي را تعيين ميكند و در واقع
رفتار فرد در پاسخ به فشارها و انتظارات اجتماعي كه از سوی دوستان و خانواده بر وی وارد ميشود،
صورت ميگيرد ،بنابراین دیدگاه ،افراد آن گونه مياندیشند كه در آن به سر ميبرند.
آیزن و فيش باین در نظریه كنش موجه بيان ميكند كه مشاركت سياسي به مثابه نوعي كنش نيتمند
و داوطلبانه است و بستگي به انتظار فایده و ارزیابي فایده دارد .این دو معتقدند كه رفتار ،بيشتر در حالت
قابل پيشبيني ،درک و توضيح است كه ما به «قصد» شخص در رفتار توجه نمایيم(رفيعپور.) 78 :3174 ،
لوین نشان ميدهد كه شبکههای اجتماعي ،چه قوی و چه ضعيف ،دارای اثر مستقيمي بر انتخابات،
وابستگيهای حزبي و دیدگاهها در مورد مسائل مهم سياسي و كنترل متغيرهای نگرشي در سطح فردی
است(لوین.)318-353 :8115 ،
نوک ،در نظر سنجي عمومي سال  ،3347نشان ميدهد كه شبکههای اجتماعي خودمحور ميتوانند
ماهيت مشاركت در انتخابات ملي را پيشبيني كنند(نوک.)3331 ،
رابرت دال معتقد است كه هرگاه شخص فکر كند دانش و آگاهي او محدودتر از آن است كه بتواند با
داخل شدن در سياست به كارآیي كافي برسد ترجيح ميدهد كه كمتر در آن مشاركت كند .ميل برات نيز
معتقد است كه هرچه فرد بيشتر در معرض انگيزههای سياسي به صورت بحث درباره سياست و یا
دسترسي داشتن به اطالعات سياسي مربوطه قرار داشته باشد.
پیشینه تجربی

 مسلمي در پایاننامه كارشناسيارشد خود با عنوان بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان مشاركتسياسي دانشجویان دختر دانشگاه تبریز به یافتههای زیر دست یافت:
یافتههای حاصل از تجزیه و تحليل دو متغيره پژوهش ،بيانگر این است كه متغيرهای عضویت در
انجمنهای داوطلبانه ،دوستان سياسي ،خانواده سياسي ،آگاهي سياسي و رسانههای گروهي با مشاركت
سياسي رابطه معناداری داشتهاند و به عبارت دیگر در افزایش آن نقش بسزایي داشتهاند(مسلمي.)3143 ،

 مصفاء در سال  3178با استفاده از جمعيت نمونه  351نفری از زنان شهر تهران به مطالعه مشاركتسياسي آنان پرداخت .وی بين سن ،شغل ،محل تولد ،ميزان تحصيالت ،رشته تحصيلي و مشاركت سياسي
زنان به رابطه مثبت و معناداری دست یافت(مصفا.)3178 ،
 در تحقيق انجام گرفته توسط طاهر موسوی در سال  3177تحت عنوان مشاركت سياسي و عواملموثر بر آن به بررسي موضوع در قالب نظریههای روانشناختي پرداخته شده است و نتایج به دست آمده
حاكي از آن است كه اگر فرد نسبت به پاداشها و مزایای حاصله از آن ارزش باالیي قایل باشد و نيز نسبت
به اثربخشي فعاليت سياسي خود اطمينان باالیي داشته باشد و در نهایت احساس كند كه اطالعات كاملي
در مورد نامزدهای انتخاباتي كسب كرده ،به احتمال زیاد ،در انتخابات شركت خواهد كرد(موسوی.)3177 ،
 محمدرضا باقری احمدآبادی در تحقيقي كه به روش پيمایشي انجام شده نشان داده است كه مردانبيش از زنان ،مجردها بيش از متاهلين ،مشاغل دولتي بيش از آزاد و افراد تحصيل كرده بيش از افراد با
تحصيالت پایين در سياست مشاركت مينمایند .افرادی دارای حس كارآیي سياسي باال ،با اعتماد باال به
نظام سياسي موجود و اعتماد به دیگران و دارای آگاهي سياسي باال بيشتر در سياست مشاركت ميكنند.
همچنين خانوادهها و دوستان فرد نيز بر كنش سياسي افراد تاثير بسزایي داشتهاند(عليخواه.)3141 ،
 در پژوهشيكه محمدرضا تاجيک با عنوان بررسي سرمایه اجتماعي و مشاركت سياسي بين دانشجویاندانشگاههای تهران (شهيد بهشتي ،اميركبير و عالمه طباطبایي) و با روش پيمایشي انجام شده است،
نتيجه حاصل از آن بيانگر وجود رابطه مثبت و معنيدار ميان دو مولفه یاد شده سرمایه اجتماعي و
مشاركت سياسي است.
 حسن بستاني در پایاننامه كارشناسي ارشد خود با عنوان بررسي تاثير پایگاه اجتماعي و اقتصادیدانشجویان بر ميزان مشاركت سياسي و ارائه راهکار جهت تقویت مشاركت به بررسي مشاركت سياسي
دانشجویان دانشگاه تهران پرداخته و در نهایت بيان ميدارد كه افرادی كه تحصيالت خانوادگي باالتر و
درآمد باالتر داشته ،ميزان مشاركت سياسي باالتری دارند(بستاني.)3141 ،
 جانعليزاده ،خوشفر و سپهر در مقالهای با عنوان «سرمایه فرهنگي و موفقيت تحصيلي» ،به بررسيرابطه و تاثير سرمایه فرهنگي خانواده بر موفقيت تحصيلي دانشآموزان پرداخته است .این تحقيق با استفاده
چارچوب نظری بوردیو ،سرمایه فرهنگي خانوادهها را با استفاده از عملياتيسازی سه بعد متجسم ،عيني و
نهادینه شده سنجش و ارزیابي شده است(جانعليزاده؛ خوشفر و سپهر.)3131 ،
 فخرایي و كریميان در مقالهای با عنوان «بررسي رابطه سرمایه فرهنگي با هویتپذیری» به بررسيرابطه سرمایه فرهنگي بر هویت افراد ميپردازند .نتایج حاصل از بررسي نشان ميدهد كه همبستگي معنادار
و مثبتي بين سرمایه فرهنگي و هویت ملي ،قومي و دیني وجود دارد(فخرایي و كریميان.)3144 ،

 مير رستگار و محمدی بررسي رابطه سرمایه فرهنگي با كيفيت زندگي جوانان در شهر تهران ازنتایج مهم این تحقيق ،ميتوان به وجود ارتباط معنادار ميان هر یک از مولفههای سرمایه فرهنگي یعني:
بعد تجسم یافته ،عينيت یافته و سرانجام بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگي با كيفيت زندگي اشاره كرد
(ميررستگار و محمدی.)3144 ،
صمدیراد( ،)3145در مقاله «مکانيسمهای ارتقاء مشاركت زنان در ابعاد سياسي و اقتصادی» به
متغير تحصيالت به عنوان عمدهترین عامل زمينهساز مشاركت سياسي و اقتصادی زنان پرداخته است.
 جعفرینيا( ،)3133در بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادی موثر بر ميزان مشاركت سياسي شهروندانشهر خورموج ،با افزایش تحصيالت ،ميزان تمایل به مشاركت سياسي نيز افزایش ميیافت؛ بين سن ،محل
سکونت و وضعيت تاهل با ميزان تمایل به مشاركت سياسي رابطه وجود نداشت.
ليپست در مورد شركت در انتخابات به این نتيجه ميرسد كه الگوی مشاركت در كشورهای مختلف
یکسان است .مردان بيش از زنان ،بيشتر آموزش دیدهها بيش از كمتر آموزش دیدهها ،شهرنشينان بيش
از روستایيان  ،ميانساالن بيشتر از جوانان و پيران ،متاهلين بيشتر از مجردین ،افراد دارای منزلت باال و
افرادی كه عضو سازمانها هستند بيشتر در سياست مشاركت مينمایند(ليپست.)3171 ،
دی .ال .شت ضمن تاكيد بر متغيرهای درآمد ،شغل ،تحصيالت و مجموع شاخصهای پایگاه اقتصادی
و اجتماعي با شهرنشيني ،عضویت سازماني موثر در ميزان مشاركت سياسي افراد عنوان ميكند كه سواد
یکي از متغيرهای بسيار قدرتمند و موثر بر ميزان مشاركت است(باركان.)33 :3333 ،
تحقيقات الیگلي نشان مي دهد كه داشتن دوستان فعال در امور سياسي موجب افزایش احتمال مشاركت
خود افراد ميشود .وی نتيجه ميگيرد كه از آن جا كه بحث با دوستاني كه به سياست عالقمند هستند یا به
فعاليت سياسي ميپردازند ،ميتواند به یادگيری فرد درفعاليت در امور سياسي كمک كند(مکكالرگ.)8113 ،
مک كالرگ همچنين در تحقيقي با عنوان شبکه اجتماعي و مشاركت سياسي به این نتيجه ميرسد
كه عالوه بر این كه تعامالت اجتماعي دارای عنوان سياسي مهم هستند ،اندازه شبکه تعامالت افراد نيز
مهم است .افرادی كه با دوستان و آشنایان سياسي بيشتری ارتباط داشته باشند ،از مشاركت سياسي
باالتری نيز برخوردار خواهند بود .همچنين نتایج تحقيق روی زن و شوهرها نشان ميدهد ،زوجيني كه
دارای همسران عالقهمند به سياست هستند ،از مشاركت بيشتری برخوردار بودهاند(همان).
ليزن( ،)8114در پژوهشي به عنوان «آزادی رسانهها ،آگاهي سياسي و مشاركت سياسي» به این
نتيجه رسيد كه كنترل رسانهها توسط حکومت باعث كاهش ميزان آگاهي سياسي و مشاركت سياسي
شهروندان ميشود .عالوه بر این ،از نظر این محقق كنترل رسانه بازار فروش آنها توسط حکومتها
باعث ميشود كه شهروندان از لحاظ آگاهي سياسي نادان و بيتفاوت باشند(ليزن.)8114 ،
بازن در پژوهشي با عنوان «انگيزهدهي به منابع آگاهي سياسي ،آیا منافع شخصي مهم است؟» به
بررسي منابع مهيج آگاهي سياسي پر داخت و به این نتيجه رسيدكه تنوع و كنجکاوی دو منبع مهم آگاهي

سياسي هستند و منافع شخصي صرفاً یک منبع ثانویه در كسب آگاهي از مسائل سياسي روز برای شهروندان
است(بازن.)8117 ،
نوک ،در نظر سنجي عمومي سال  ،3347نشان ميدهد كه شبکههای اجتماعي خودمحور ميتوانند
ماهيت مشاركت در انتخابات ملي را پيشبيني كنند .او گزارش ميدهدكه در اغلب موارد مردم با دوستان
خود در مورد مسائل سياسي بحث ميكنندكه این امر عالقه و مشاركت آنها درمناقشات ملي و انتخاباتي
را افزایش ميدهد(نوک.)3331 ،

نمودار شماره ( :)1مدل تحلیلی

فرضیههای تحقیق

 به نظر ميرسد ميزان سرمایه فرهنگي دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بيشتر از حد متوسط باشد. به نظر ميرسد ميزان مشاركت سياسي دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بيشتر از حد متوسط باشد. بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان مشاركت سياسي دانشجویان رابطه وجود دارد. بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان آگاهي سياسي دانشجویان رابطه وجود دارد. بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان مشاركت در تجمعات سياسي دانشجویان رابطه وجود دارد. بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان مشاركت در انتخابات دانشجویان رابطه وجود دارد. -بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان سياسي بودن دوستان دانشجویان رابطه وجود دارد.

 بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان تمایل به احراز مناصب سياسي دانشجویان رابطه وجود دارد. بين سن و ميزان مشاركت سياسي دانشجویان رابطه وجود دارد. ميزان مشاركت سياسي دانشجویان برحسب جنس آنها متفاوت است. ميزان سرمایه فرهنگي دانشجویان برحسب سطح عضویت آنها در انجمنها و احزاب سياسي متفاوتاست.
 ميزان مشاركت سياسي دانشجویان برحسب وضعيت تاهل آنها متفاوت است. ميزان مشاركت سياسي دانشجویان برحسب سطح تحصيالت آنها متفاوت است.روش تحقیق

روشي كه در این تحقيق به كار رفته روش پيمایشي است .این تحقيق از لحاظ معيار اجرایي از نوع
كاربردی ميباشد ،زیرا در این تحقيق سعي شده تا رابطه سرمایه فرهنگي با مشاركت سياسي مورد بررسي
قرار گيرد تا شاید چشماندازی برای شناخت رابطه سرمایه فرهنگي با مشاركت سياسي را فراهم آورد.
تحقيق حاضر از نوع كمي و پيمایشي است و با توجه به معيار زمان ،این تحقيق از نوع تحقيقات مقطعي
است؛ زیرا صرفاً در یک زمان صورت ميگيرد و واقعيت را در یک برهه از زمان به كنکاش مينهد.
تعریف متغیرها

تعریف مفهومی مشارکت سیاسی

مشاركت سياسي :تعریف فرهنگ انگليسي آكسفورد مشاركت را به عنوان عمل یا واقعيت شركت
كالن بخشي از چيزی ،را داشتن یا تشکيل دادن دانسته است .همچنين مشاركت به معنای شركت
فعاالنه افراد در حيات سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و به طور كلي در تمامي ابعاد حيات است .مشاركت
سياسي از انواع مهم مشاركت محسوب ميشود.
مشاركت سياسي به مجموعه فعاليتهای ارادی مسالمتآميز گفته ميشود كه از طریق آن افراد یک
جامعه به قصد تاثيرگذاری بر تصميمگيریهای سياسي به طور مستقيم یا غير مستقيم به آن دست ميزنند.
مشاركت سياسي بر اساس تعریف ميلبراث و گوئل :آن دسته اعمال شهروندان خصوصي كه سعي
دارند سياست و حکومت را تحت تاثير یا پشتيباني قرار دهند(وان دث.)8 :8113 ،
در این تحقيق از  3شاخص برای سنجش ميزان مشاركت سياسي دانشجویان استفاده شده است كه
عبارت است از:
 آگاهي سياسي سطح عضویت در انجمنها و احزاب سياسي -مشاركت در تجمعات سياسي

 مشاركت در انتخابات سياسي بودن دوستان تمایل به احراز مناصب سياسيمفهوم سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگي عبارت است از :آن چيزی است كه فرد آن را به طور انتسابي و اكتسابي در خانواده،
جامعه ،مدرسه و  ...كسب ميكند و نوعي ایدئولوژی و هژموني طبقه حاكم است كه درست یا نادرست
افراد بایستي آن را اخذ نمایند.
از نظر بوردیو سرمایه فرهنگي به سه حالت ميتواند وجود داشته باشد:
 .3حالت تجسدی  :Embodied stateكه شامل تمایالت و گرایشات رواني فرد نسبت به استفاده از كاالهای
فرهنگي است.
 .8حالت عينيت یافته  :Objectifed stateكه شامل ميزان مصرف كاالهای فرهنگي است.
 .1حالت نهادی شده  :Instituionalized stateكه شامل مدارک و مدارج تحصيلي و علمي فرهنگي فرد
است.
الف) بعد ذهني :فضای فرهنگي خانواده و تمایالت و گرایشات آنها نسبت به مصرف كاالهي فرهنگي
(تحصيالت پدر و مادر ،مطالعه كتاب ،خواندن نشریه و مجالت و غيره).
ب) بعد عيني :ميزان مصرف كاالهای فرهنگي خود دانشجو (تماشای فيلم ،داشتن كتابخانه شخصي و
غيره).
ج) سرمایه نهادی :سرمایه فرهنگي خود دانشجو (اخذ مدارک علمي و مهارتي ،معدل دانشگاهي و غيره).
سرمایه فرهنگي با الهام از نظر بوردیو در سه بعد فوقالذكر در پرسشنامه سنجيده ميشود و مجموع
نمرات آنها ميزان سرمایه فرهنگي هر پاسخگو را نشان ميدهد.
جامعهآماری

در این پژوهش جامعه آماری شامل كل دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز ميباشد.
حجم جامعه آماری با توجه به آخرین آمار ارائه شده از طرف واحد آمار و اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي
برابر با  34581نفر ميباشد ،كه به تفکيک جنس  7315نفر دانشجوی مرد و  33815نفر دانشجوی زن
ميباشد.

نمونه آماری و روش نمونهگیری

در این تحقيق از روش نمونهگيری تصادفي طبقهای متناسب استفاده شده است ،بدین طریق واریانس
نمونهگيری كنترل شده و به عبارتي نمونه ما بيانگر كل جامعه آماری تلقي ميشود و از این جهت ميتوان
اطالعات جمعآوری شده از نمونه آماری را به كل جامعه آماری تعميم داد .بدین منظور نخست آمار كل
دانشجویان را در سال تحصيلي  3138-31از معاونت پژوهشي قسمت آمار و اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبریز به تفکيک دانشکده و رشته تحصيلي و جنسيت تهيه كرده و برای برآورد و تعيين حجم نمونه از
فرمول كوكران استفاده شده است.
با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه به دست آمده مساوی است با  174با سطح خطای  5درصد
صورت ميگيرد.
یافتههای توصیفی

 از نظر وضعيت تاهل  78درصد مجرد و  83درصد افراد نمونه آماری متاهل بودند. از نظر تحصيالت از كل نمونه مورد بررسي ،مقطع تحصيلي  38/7درصد كارداني 58/8 ،درصدكارشناسي 81/3 ،درصد كارشناسيارشد و  3/1درصد دكتری است.
 برای متغير سطح عضویت ،از كل نمونه مورد بررسي 83/1 ،درصد غير عضو 81/8 ،درصد عضوساده 33/5 ،درصد عضو فعال و  7/7درصد مسئول هستند.
 از نظر سني ،ميانگين سن برابر  83/11سال ،كمترین سن برابر  34و بيشترین مقدار برابر  85سالاست.
 برای متغير سرمایه فرهنگي ،ميانگين برابر  ،5/38كمترین مقدار برابر  3/71و بيشترین مقدار برابر 3/83است.
 برای متغير مشاركت سياسي و مولفههایش ،ميانگين مشاركت سياسي برابر  ،5/13كمترین مقداربرابر  8/18و بيشترین مقدار برابر  7/58است.
 ميانگين مولفه آگاهي سياسي برابر  ،5/31كمترین مقدار برابر  3/18و بيشترین مقدار برابر 7/41است.
 ميانگين مولفه مشاركت در تجمعات سياسي برابر  ،8/75كمترین مقدار برابر  1/38و بيشترینمقدار برابر  7/73است.
 ميانگين مولفه مشاركت در انتخابات برابر  ،5/73كمترین مقدار برابر  3/81و بيشترین مقدار برابر 4/57است.

 ميانگين مولفه سياسي بودن دوستان برابر  ،5/83كمترین مقدار برابر  1/81و بيشترین مقدار برابر 4/38است.
 ميانگين مولفه تمایل به احراز مناصب سياسي برابر  ،3/11كمترین مقدار برابر  8/43و بيشترینمقدار برابر  3/83است.
یافتههای استنباطی
جدول شماره ( :)1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
تعداد

آماره  Zكولموگروف -اسميرنوف

سطح معنيداری

سرمايه فرهنگي

989

5/615

8/888

مشاركت سياسي

989

5/695

8/821

آگاهي سياسي

989

5/694

8/824

مشاركت در تجمعات سياسي

989

5/611

8/888

مشاركت در انتخابات

989

5/622

8/885

سياسي بودن دوستان

989

5/965

8/811

تمايل به احراز مناصب سياسي

989

5/681

8/899

با توجه به سطوح معنيداری به دست آمده نتيجه گرفته ميشود كه متغيرهای سرمایه فرهنگي و
مشاركت سياسي و مولفههایش دارای توزیع نرمال ميباشند (سطح معنيداری بزرگتر از .)1/15
جدول شماره ( :)2آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
سطح معنيداری

پيرسون

فرضيهها
بين ميزان سرمايه فرهنگي و ميزان مشاركت سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد.

8/888

**8/685

بين ميزان سرمايه فرهنگي و ميزان آگاهي سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد.

8/888

**8/648

بين ميزان سرمايه فرهنگي و ميزان مشاركت در تجمعات سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد.

8/888

**8/696

بين ميزان سرمايه فرهنگي و ميزان مشاركت در انتخابات دانشجويان رابطه وجود دارد.

8/888

**8/694

بين ميزان سرمايه فرهنگي و ميزان سياسي بودن دوستان دانشجويان رابطه وجود دارد.

8/889

**8/548

بين ميزان سرمايه فرهنگي و ميزان تمايل به احراز مناصب سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد.

8/688

8/811

بين سن و ميزان سرمايه فرهنگي دانشجويان رابطه وجود دارد.

8/819

-8/888

با توجه به این كه سطح معنيداری آزمون پيرسون كمتر از 1/15است فرض مستقلبودن متغيرها رد
ميشود .یعني بين ميزانسرمایه فرهنگي و ميزان مشاركت سياسي ،ميزانآگاهي سياسي ،ميزان مشاركت
در تجمعات سياسي ،ميزان مشاركت در انتخابات و ميزان سياسي بودن دوستان دانشجویان رابطه مثبت
معنيداری وجود دارد.
باتوجه به اینكه سطح معنيداری آزمون پيرسون بزرگتر از  1/15است فرض مستقلبودن متغيرها رد
نميشود .یعني بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان تمایل به احراز مناصب سياسي دانشجویان و بين سن
و ميزان مشاركت سياسي دانشجویان رابطه معنيداری وجود ندارد.
جدول شماره ( :)3نتایج آنالیز واریانس برای میزان سرمایه فرهنگی و سطح عضویت
سطح عضويت

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

غير عضو

554

1/2956

6/86124

عضو ساده

529

4/1426

5/22219

عضو فعال

12

4/8685

5/42484

مسئول

98

2/8628

5/58549

مقدار F

سطح معنيداری

9/251

8/888

سطح معنيداری آناليز واریانس برابر  1/113است .با توجه به كوچکتر بودن سطح معنيداری آناليز
واریانس از  ،1/15فرض صفر رد ميشود .در نتيجه ميزان سرمایه فرهنگي در سطوح مختلف عضویت
تفاوت معنيداری دارد.
جدول شماره ( :)4نتایج آزمون  tتک نمونهای برای بررسی میزان سرمایه فرهنگی
مقدار آزمون=9
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

t

درجه آزادی

سطح معنيداری

ميانگين اختالف متغير با مقدار آزمون

سرمايه
فرهنگي

989

1/5581

5/11548

5/966

988

8/581

8/55829

ميانگين متغير سرمایه فرهنگي برابر  5/38و سطح معنيداری آزمون  1/347است .با توجه به اینكه
سطح معنيداری بزرگتر از  1/15است فرض صفر رد نميشود .بنابراین نتيجه گرفته ميشود كه ميزان
سرمایه فرهنگي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز در حد متوسط ميباشد.
جدول شماره ( :)5نتایج آزمون تعقیبی LSD
) (Iسطح عضويت
غير عضو

) (Jسطح عضويت

ميانگين اختالف )(I-J

خطای معيار اختالف

سطح معنيداری

عضو ساده

* 8/88181

8/68188

8/888

عضو فعال

* 8/8558

8/61488

8/886

عضو ساده

عضو فعال

مسئول

مسئول

-8/99411

8/91591

8/629

غير عضو

* -8/88181

8/68188

8/888

عضو فعال

-8/81998

8/69289

8/111

مسئول

* -5/61981

8/99985

8/888

غير عضو

* -8/8558

8/61488

8/886

عضو ساده

8/81998

8/69289

8/111

مسئول

* -5/68181

8/92989

8/885

غير عضو

8/ 99411

8/91591

8/629

عضو ساده

* 5/61981

8/99985

8/888

عضو فعال

* 5/68181

8/92989

8/885

نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان میدهد که میزان سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان غیرعضو در
انجمنها و همچنین دانشجویان مسئول در انجمنها به طور معنیداری بیشتر از عضو ساده و عضو فعال
است.
جدول شماره ( :)6نتایج آزمون  tتک نمونهای برای بررسی میزان مشارکت سیاسی
مقدار آزمون=9
متغير
مشاركت
سياسي

تعداد
989

ميانگين
1/9258

انحراف معيار
5/81419

t

درجه آزادی

سطح معنيداری

2/261

988

8/888

ميانگين اختالف
متغير با مقدار آزمون
8/92892

ميانگين متغير مشاركت سياسي برابر  5/13و سطح معنيداری آزمون  1/113است .با توجه به اینكه
سطح معنيداری كمتر از  1/15است فرض صفر رد ميشود .از طرفي چون ميانگين بيشتر از  5است
نتيجه گرفته ميشود كه ميزان مشاركت سياسي دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به طور معنيداری بيشتر
از حد متوسط ميباشد.
بحث و نتیجهگیری

با توجه به نتایج به دست آمده ميزان سرمایه فرهنگي دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در حد متوسط
ميباشد .نتيجه حاصل ناشي از عدم بررسي همه ابعاد سرمایه فرهنگي ميباشد ،همچنين ميزان مشاركت
سياسي دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به طور معنيداری بيشتر از حد متوسط ميباشد.

فرضيه سوم بيان ميكرد كه بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان مشاركت سياسي رابطه وجود دارد؛
روابط همبستگي بين این دو متغير برابر با (** )1/843و سطح معنيداری ( )1/111این فرضيه تایيد
ميگردد ،نتایج به دست آمده با تحقيقات انجام شده مسلمي( ،)3143مصفا( ،)3178موسوی(،)3177
باقری احمدآبادی ،تاجيک ،آل غفور ،ميلبراث -گوئل ،بستاني ،ليپست ،الیگلي  ،ماروین السون ،رابرت
دال و مایکل راش همسو ميباشد.
فرضيه چهارم بيان ميكرد كه بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان آگاهي سياسي رابطه معناداری
وجود دارد .نتایج روابط همبستگي نشان داد كه بين دو متغير ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان آگاهي
سياسي برابر با ( ،)1/884سطح معنيداری ( )1/111و كوچکتر از ( )1/15ميباشد ،بنابراین رابطه مثبت
و معنيداری وجود دارد.
نتيجه به دست آمده با تحقيق شهرامنيا و مالئي و باقری احمدآبادی( ،)3177مسلمي( ،)3143بازیگر
و مرادیزاده( ،)3141فراواني ،موسوی ،ليزن ،بازن ،كالن و هایتون همسو ميباشد.
فرضيه پنجم بيان ميكردكه بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان مشاركت در تجمعات سياسي رابطه
معناداری وجود دارد؛ بدین معنيكه هرچه ميزان سرمایه فرهنگي افزایشیابد ،ميزان مشاركت در تجمعات
سياسي نيز افزایش ميیابد .نتایج نشان داد ضریب همبستگي بين دو شاخص ميزان سرمایه فرهنگي و
ميزان مشاركت در تجمعات ( )1/838و سطح معنيداری آن ( )1/113ميباشد ،پس رابطه مثبت و
معنيداری وجود دارد و با نتياج اصغر جائيان ،جهانگير جهانگيری( ،)3147بستاني( ،)3143فراواني و تاج
مزیناني همسو ميباشد.
فرضيه ششم بيان ميكرد كه بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان مشاركت در انتخابات رابطه معناداری
وجود دارد؛ بدین معني كه هر چه ميزان سرمایه فرهنگي افزایش یابد ،ميزان مشاركت در انتخابات نيز
افزایش ميیابد .نتایج نشان داد ضریب همبستگي بين دو شاخص ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان
مشاركت در انتخابات ( )1/818سطح معنيداری آن ( )1/113ميباشد ،رابطه مثبت و معنيداری وجود
دارد كه با نتایج فراواني ( )3147همسو ميباشد.
فرضيه هفتم بيان ميكرد كه بين ميزان سرمایه فرهنگي و سياسي بودن گروه مرجع (دوستان) دانشجویان
رابطه وجود دارد هر چه ميزان تاثيرپذیری از گروههای مرجع بيشتر باشد ،ميزان سرمایه فرهنگي نيز بيشتر
است .نتایج روا بط همبستگي نشان داد كه بين دو متغير ميزان سياسي بودن گروه مرجع (دوستان) و سرمایه
فرهنگي ،سطح معنيداری ( )1/111است ،پس رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد.
تحقيقات الیگلي نشان ميدهد كه داشتن دوستان فعال در امور سياسي موجب افزایش احتمال مشاركت
خود افراد ميشود .همچنين با تحقيق باقری احمدآبادی( ،)3177اصغر جائيان ،جهانگير جهانگيری(،)3147
مسلمي ( ،)3143فراوني( ،)3147مک كالرگ و نوک همسو ميباشد.

فرضيه هشتم بيان ميكرد كه بين ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان تمایل به احراز مناصب سياسي رابطه
معناداری وجود دارد؛ نتایج نشانداد ضریب همبستگي بين دو شاخص ميزان سرمایه فرهنگي و ميزان تمایل
به احراز مناصب سياسي ( )1/155و سطح معنيداری آن ( )1/84ميباشد ،پس رابطه معنيداری وجود ندارد.
در پژوهش موسوی( )3177حاكي از محاسبه پاداش و مزایای فعاليتهای سياسي است نتایج این
فرضيه تایيد ميگردد.
فرضيه نهم بيان ميكند ضریب همبستگي پيرسون برابر  -1/114و سطح معنيداری آزمون 1/471
است .بين سن و ميزان مشاركت سياسي دانشجویان رابطه معنيداری وجود ندارد ،نتيجه به دست آمده با
تحقيقات غالمرضا جعفرینيا( )3133همسو ميباشد.
فرضيه دهم بيان ميكند ميانگين مشاركت سياسي در دانشجویان زن برابر  5/15و در دانشجویان
مرد برابر  5/13و سطح معنيداری برابر  1/783است ،در نتيجه بين ميزان مشاركت سياسي دانشجویان
زن و مرد تفاوت معنيداری وجود ندارد .بدین معنا كه ميزان مشاركت سياسي در ميان زنان و مردان
یکسان ميباشد كه با تحقيقات ميررستگاری و محمدی ،بازیگر و مرادیزاده( )3141همسو ميباشد.
فرضيه یازدهم بيان ميكند ،در آناليز واریانس یک طرفه سطح معنيداری برابر ( )1/113است .باتوجه
به كوچکتر بودن سطح معنيداری آناليز واریانس از  ،1/15تفاوت ميان سطح عضویت معنيدار ميباشد.
در نتيجه ميزان سرمایه فرهنگي در سطوح مختلف عضویت تفاوت معنيداری دارد .نتایج آزمون تعقيبي
 LSDنشان ميدهد كه ميزان سرمایه فرهنگي در بين دانشجویان غير عضو در انجمنها و همچنين
دانشجویان مسئول در انجمنها به طور معنيداری بيشتر از عضو ساده و عضو فعال است.
نتيجه به دست آمده با تحقيقات اصغر جائيان ،جهانگير جهانگيری( ،)3147مسلمي( ،)3143فراواني،
ليپست ،ليپست و دوز ،دی،ال ،شت و نوک همسو ميباشد.
فرضيه دوازدهم بيان ميكند ميانگين مشاركت سياسي در دانشجویان مجرد برابر  5/88و در
دانشجویان متاهل برابر  5/38و سطح معنيداری برابر  1/113است ،در نتيجه ميزان مشاركت سياسي
دانشجویان مجرد به طور معنيداری بيشتر از دانشجویان متاهل است ،به عبارتي ميزان مشاركت سياسي
دانشجویان مجرد به طور معنيداری بيشتر از دانشجویان متاهل است .ليپست معتقد است زنان عموماً
كمتر نقش فعالي در سياست ایفا كردهاند ،زیرا فعاليتشان بيشتر به امور خانه محدود شده است ،حال آن
كه مردان بيشتر فعال بودهاند ،چون از حمایتهای جانبي زنان در زندگي برخوردار بودهاند .همچنين با
تحقيقات اصغر جائيان ،جهانگير جهانگيری( )3147و باقر احمدآبادی همسو ميباشد.
فرضيه سيزدهم بيان ميكند ،سطح معنيداری آناليز واریانس برابر  1/884است ،در نتيجه ميزان
مشاركت سياسي در سطوح مختلف تحصيلي تفاوت معنيداری ندارد و با نتایج پژوهش اصغر جائيان و

جهانگير جهانگيری( )3147بين تحصيالت فرد و ميزان مشاركت سياسي رابطه معناداری وجود ندارد،
همسو ميباشند.
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سيدمن ،استيون .)3144( .کشاکش آرا در جامعهشناسی .ترجمه :ه  ،جليلي .تهران :نشر ني .چاپ دوم.
عليخواه ،فردین .)3141( .سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی .تهران :دفتر طرحهای ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
غفاری هشجين ،زاهد؛ بيگينيا ،عبدالرضا و تصميم قطعي ،اكرم .)3143( .عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم
سیاسی و فنی دانشگاه تهران .دوره  ،3شماره .38
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